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REPORTAGE
Leren van Salvage Transport Incident

Ongevallen met vrachtauto’s hebben een grote impact

op rijdend Nederland. Salvage Transport Incident (STI)

adviseert de hulpverleners en Rijkswaterstaat hoe het

best en snelst het schadevoertuig te bergen. Dankzij de

deskundigheid op het gebied van voertuigtechniek, la-

ding, milieu en infrastructuur is de weg snel weer vrij en

wordt de schadepost zo veel mogelijk beperkt.

Laten we meteen maar met de deur in huis val-
len: de algemene gedachte dat het aantal ern-
stige ongevallen waarbij vrachtauto’s zijn be-
trokken de laatste jaren explosief is gestegen
wordt niet gestaafd door wetenschappelijk on-
derbouwd cijfermateriaal. Wel is in de afgelopen
jaren sprake van een toename van het totaal

aantal files. Het aandeel van files als gevolg van
ongevallen neemt in absolute zin eveneens elk
jaar toe, maar relatief gezien is deze stijging min-
der dan de toename van het totale aantal files.
Door de groeiende verkeersintensiteit is de im-
pact en daarmee het maatschappelijk belang
van files steeds heftiger.

Efficiënt bergen
Omdat de gevolgen van een truckongeval zo
groot zijn, vraagt dit om een doordachte aanpak.
Eind jaren negentig is in Nederland een ontwik-
keling gestart rondom Incident Management,
waarbij men na een ongeval probeert de weg zo
snel mogelijk weer vrij te maken voor het ove-
rige verkeer. Dit uiteraard met inachtneming
van de verkeersveiligheid, de behartiging van be-
langen van de mogelijke slachtoffers en beheer-
sing van de ontstane schade.
Deze Stichting Incident Management (Stimva) is
een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat,
het Verbond van Verzekeraars en de Brancheor-
ganisaties TLN, EVO en KNV. Deze partijen heb-
ben verklaard de zorg op zich te nemen voor de
inrichting en exploitatie van een Centraal Meld-
punt voor Vrachtautobergingen op het hoofdwe-
gennet en de inzet van STI-deskundigen.
De STI-medewerkers hebben grote deskundig-
heid op het gebied van voertuigtechniek, lading,
milieu en infrastructuur en adviseren de hulp-

Bergen met
 verstand

Deskundige hulp bij truckongevallen

Ongelukken waarbij vrachtauto’s zijn betrokken hebben een
grote impact op het overige verkeer. Zeker in een geval als
dit waarbij de combinatie is gekanteld, door de middenberm
gevlogen en vervolgens in brand geraakt. Alle rijstroken zijn
afgezet, het overige verkeer in beide richtingen staat in de
file af te wachten wat er gaat gebeuren.

Het wrak ligt in de middenberm, het anti-kijk-
scherm is geplaatst en één rijbaan kan weer vrijge-
geven worden voor het verkeer. Bij deze manier
van bergen bestaat de kans op extra schade aan
het wegdek, maar dat weegt op dat moment niet
op tegen het publiekelijk belang van de file.
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verleners hoe men het snelst en met de minste
vervolgschade de vrachtauto kan bergen. STI is
een gezamenlijk initiatief van drie expertisebu-
reaus, Hanselman Expertise, Toplis Hettema en
van Rijswijk Expertise, met elk hun eigen specia-
liteit.

Binnen een uur paraat
In totaal zijn er 32 deskundigen in dienst voor
de inzet bij ongevallen waar vrachtauto’s bij zijn
betrokken. Bovendien zijn er continu meerdere
deskundigen paraat op de helpdesk. De afspraak
is dat de hulpdiensten automatisch het STI in-
schakelen als er een ongeval met een zwaar voer-
tuig wordt gemeld. De deskundige is dan veelal
binnen een uur ter plaatse. Mocht hij constate-
ren dat er meerdere disciplines nodig zijn of dat
het ongeval buiten zijn discipline valt, dan
neemt hij de beslissing op te schalen en er een
collega bij te betrekken.
Om tijdig bij de plaats des onheils te komen zijn
de deskundigen geografisch over Nederland ver-
deeld. Bovendien hebben zij de bevoegdheid om,
net als de bergingsvoertuigen, met oranje zwaai-
licht over de vluchtstrook te rijden.
STI heeft via vennoot Van Rijswijk Expertise tien
voertuigdeskundigen in dienst die allen afkom-
stig zijn uit de praktijk. Veelal werkplaatschefs
of eerste bedrijfsautotechnici uit een truckwerk-
plaats met een ruime praktijkervaring. Naast ad-
vies over hoe en waar te bergen, betrekken zij
ook de waarde van de lading en de eventuele ge-
volgen die de berging zou kunnen hebben op
het wegdek en het milieu in hun oordeel. Een
belangrijke taak betreft ook een rapportage over

de gang van zaken tijdens een berging. Hierin
staat ook omschreven voor welke manier van
bergen men uiteindelijk heeft gekozen en
waarom.

Snel of uitgesteld
De manier van bergen is mede bepalend voor de
materiële schade die uiteindelijk ontstaat. Hier-
bij wordt onderscheid gemaakt tussen een nor-
male, versnelde of een uitgestelde berging. Bij
een versnelde berging sleept men het voertuig
naar een veilige locatie zodat het overige verkeer
ongehinderd kan doorstromen. In dergelijke ge-
vallen neemt men de extra schade die ontstaat
bij het bergen voor lief, in dat geval kiest men
voor het publiek belang.
Schades die zouden kunnen ontstaan zijn bij-
voorbeeld een kapotgedraaide versnellingsbak,
omdat men omwille van de tijd de aandrijfas
niet heeft gedemonteerd waardoor de bak geen
smering krijgt. Ook het doorrijden met een ka-
potte band verhoogt het risico op schade aan de
velg of het wegdek, maar levert minder kans op
kijkfiles en eventuele kop/staartbotsingen.
Bij een uitgestelde berging maakt men de door-
stroming vrij door bijvoorbeeld het ongevalvoer-
tuig op de vluchtstrook of in de berm te schui-
ven en de plek af te schermen met anti-kijk-
schermen. De uiteindelijke berging vindt dan
plaats in de zogenaamde daluren.
Zoals vermeld accepteert men in dergelijke ge-
vallen de meerschade. Vandaar dat die rappor-
tage zo belangrijk is. De mogelijkheden, alterna-
tieven met bijbehorende schades worden aange-
dragen door de STI-deskundige, Rijkswaterstaat

Een zondagochtend nabij
de Van Brienenoordbrug.

Een asfaltwagen is niet al
zijn lading bij het lossen

kwijt geraakt, is gaan slin-
geren en vervolgens 

gekanteld. 
Een gecompliceerd geval

omdat de vrachtauto vast
geketend zit aan de opleg-
ger. De zaak loskoppelen is
geen optie omdat de trek-
ker dan boven op de vang-

rail komt te liggen.

Uiteindelijk hebben de
hulpverleners samen met

een STI-deskundige beslo-
ten het gehele geval met

twee kranen op te pakken
en ergens anders neer te

leggen. In dit geval accep-
teren de betrokken par-
tijen de meerschade aan

het voertuig.

Zo hoort het, de vrachtauto kan niet meer op
eigen kracht rijden en moet worden afgesleept.
Aangezien de versnellingsbak onder druk wordt
gesmeerd moet men eerst de aandrijfas demon-
teren alvorens af te slepen.

Vele handen maken licht werk. Een oplegger gela-
den met melkeiwit bestemd voor de farmaceuti-
sche industrie is gekanteld. De lading vertegen-
woordigt een aanzienlijke waarde vandaar dat de
ladingsdeskundige van STI adviseert om eerst over
te laden. Dit vergt behoorlijk veel tijd, zeker als
het handmatig gaat, maar in de afweging is mee-
genomen dat het laten komen van speciale ‘troe-
pen’ langer zou duren.
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neemt dan snel en overwogen beslissingen die
de verkeersdoorstroming ten goede komen.

Weerbarstige praktijk
Ook de verzekeringsmaatschappijen maken ge-
bruik van de kennis van STI Van Rijswijk Exper-
tise. Bijvoorbeeld als een vrachtauto onderweg
uitbrandt zal de betrokken maatschappij altijd
willen weten wat de oorzaak is geweest. Niet
eenvoudig, maar als er in een korte tijd van het-
zelfde merk meer voertuigen vlam vatten gaat
men diepgaand zoeken.
Zo werd ontdekt dat er op de remmen van de
vooras van een Zweedse truck een klein beetje
restdruk bleef waardoor deze iets aanliepen.
Hier kwam men achter nadat in een kort tijds-
bestek twee trucks volledig uitbrandden.
De verzekeringsmaatschappij is gebaat bij een
dergelijke uitspraak, omdat men de schade dan
op de fabrikant kan verhalen. Maar ook die is op
termijn gebaat bij de informatie omdat met
deze kennis de producten verbeterd en veiliger

gemaakt kunnen worden.
Dit geeft aan dat de praktijkomstandigheden
vaak weerbarstiger zijn dan wordt ingeschat tij-
dens de testfase van een nieuwe truck. Zo zag
STI Van Rijswijk Expertise dat er van een be-
paald truckmerk veel voertuigen in brand raak-
ten. Opmerkelijk was dat het vooral trucks be-
trof die in ‘fourage-achtig’ werk werden ingezet.
Wat bleek, bij dit merk kon zich brandbaar ma-
teriaal op de uitlaatdemper achter de vooras op-
hopen, dat op een gegeven moment vlam vatte.
De gewaarschuwde fabrikant nam daarop direct
maatregelen door de demper met een stripje ‘af
te sluiten’. Zo worden truckfabrikant én trans-
portondernemer voor verdere narigheid behoed.
De foto’s op deze pagina’s tonen het werk van
STI in de praktijk. �

Hans Doornbos

Moderne trucks zijn al
jaren uitgerust met
voorzieningen die de
veiligheid zouden
moeten verhogen.
ABS, EBS, ESP, adap-
tieve cruise control en
systemen die waken
over het reactiever-
mogen van de chauf-
feur zijn belangrijke
technische hulpmid-
delen. Deze ontwik-
keling zouden we
moeten terugzien in
de cijfers van het aan-
tal truckongevallen.

Dat blijkt echter nau-
welijks het geval. Het
aantal incidenten
waarbij de hulp van
STI werd ingeroepen,
is de laatste jaren re-
delijk stabiel. Nu is
het moeilijk om hier-
uit een conclusie te
trekken. Immers, de
verkeersintensiteit is
de laatste jaren ex-
plosief toegenomen.
Datzelfde geldt voor
het aantal buiten-
landse trucks die ons
land doorkruisen.

Vandaar dat het Mi-
nisterie van Verkeer
en Waterstaat een
proef is gestart om
te achterhalen wat
het werkelijk nut is
van deze systemen
en of ze bij kunnen
dragen tot het ver-
minderen van het
aantal files. Men
heeft daartoe 3000
trucks uitgerust met
de nieuwste anti-on-
gevalsystemen. Deze
proef wordt uitge-
voerd in samenwer-

king met TNO, Con-
nect en Buck Consul-
tants. Aan het eind
van het jaar verwacht
men resultaten te pu-
bliceren.
Het feit dat het me-
rendeel van de truck-
ongevallen wordt
veroorzaakt door
menselijk falen, doet
vermoeden dat der-
gelijke systemen in-
derdaad een belang-
rijke bijdrage kunnen
leveren aan veiliger
wegtransport. �

Nut van veiligheidssystemen

Ongevallen met tanktransporten zijn altijd een
reden om alle toeters en bellen te laten rinkelen.
In dit geval was de buitenmantel van de tank ge-
scheurd en de hulpverleners wilden meteen over-
gaan tot overpompen van de lading. De ladings-
deskundige van STI schatte de situatie anders in,
de buitenhuls was weliswaar beschadigd maar de
tank was nog potdicht en de oplegger kon zonder
al te veel risico met een kraan weer rechtop gezet
worden. Hierdoor verliep de berging een stuk snel-
ler en werd er behoorlijk bespaard op kosten.

Sinds een aantal jaren wordt er veel gebruik ge-
maakt van luchtbalgen om combinaties weer op de
‘pootjes’ te zetten. Er zijn geen zware kranen
nodig en het proces is beter beheersbaar.

Een van de weinige LZV-combinaties waarbij de
inzet van STI noodzakelijk was. De indruk bij STI is
dat dergelijke combinaties nauwelijks gevaarlijker
zijn dan de ‘normale’. De speciale cursus die de
chauffeurs krijgen alvorens ze met een LZV-combi-
natie mogen rijden, zou daarvoor een belangrijke
verklaring zijn.

Dit ongeval bij Duiven heeft destijds het achtuur-
journaal gehaald. De trekker was door de vangrail
tussen twee bruggen, 20 meter naar beneden ge-
stort. De oplegger hing tussen de twee bruggen.
Het verkeer in Arnhem en omgeving heeft een
halve dag stilgestaan voordat de weg weer vrijge-
geven kon worden. Moeilijkheid hier was dat er ei-
genlijk op de brug niet gehesen mocht worden. Na
overleg met de deskundigen en het goed stempe-
len heeft men het toch gewaagd en de oplegger
geladen met 30 ton papier zodanig weer neergezet
dat die kon worden afgesleept. Vervolgens heeft
men het wrak naar boven gehesen en afgevoerd.

Foto’s: Salvage Transport Incident
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